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1. Splnění požadavků zadání.
Bakalárska práca je spracovaná na vysokej úrovni a jej spracovanie odpovedá všetkým bodom
zadania. Praktická časť sa zaoberá reálnym meraním svetelných parametrov prechodu a návrhom
optimálnej osvetľovacej sústavy pre zvýšenie bezpečnosti prechodu.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Kapitoly bakalárskej práce na seba logicky naväzujú, a systematicky popisujú danú problematiku.
Rozsah práce je dostatočný, pomer medzi teoretickou a praktickou časťou je vyvážený. Po formálnej
stránke je práca spracovaná odborne a prehľadne.
Obrázky č. 31 a č. 33 sú príliš tmavé, uvítal by som fotodokumentáciu vo vyššej kvalite.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práca upozorňuje na nedostatky, ktoré nastávajú pri návrhu a následnej realizácii osvetľovacích
sústav prechodu. V práci je spracované svetelno – technické meranie prechodu, ktoré bolo
vyhodnotené ako nedostatočné. Následne je navrhnutá optimalizácia osvetľovacej sústavy tak, aby
boli vyhovujúce všetky požadované svetelné parametre. Optimalizácia bola spracovaná s novým
typom svietidla. Myslím, že s ekonomických dôvodov by bolo vhodnejšie navrhnúť opatrenie so
svietidlami, ktoré sú pre osvetlenie prechodu použité. Napr. pomocou zmeny dĺžky výložníka,
prípadným natočením svietidiel.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práca neprináša nové poznatky, ale upozorňuje na problematiku osvetľovania prechodov, ktorá nie je
jednoduchá. Prácu je možné použiť ako manuál pre návrh vhodného prisvetlenia prechodu.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výber literatúry je dostatočný. Autor sa odkazuje na zdroje, ktoré sa dominantne zaoberajú
problematikou osvetľovanie prechodov.

6. Otázky k obhajobě.
Popíšte rozdiel medzi negatívnym a pozitívnym kontrastom, ktorý z vedených kontrastov je
vhodnejší pre zvýraznenie chodca na prechode ?
Z akého dôvodu bol pri optimalizácii osvetľovacej sústavy prechodu použité nový typ svietidiel ?
Prečo nebolo navrhnuté opatrenie s využitím stávajúcich svietidiel ?

7. Souhrnné hodnocení.
Práca je obsiahla a danú problematiku rozoberá veľmi podrobne. Prácu doporučujem k obhajobe.
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